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األول الفصل

العربية اللغة يف وعالماته الرتقيم

تمهيد

االحتياج أشد يف الدوام عىل يكونان والقارئ السامع أن عىل االختبار وعززها املشاهدة دلت
واإلدراك الفهم تسهيل بها يحصل الكتابة، يف مرقومٍة رموٍز أو الصوت يف خاصٍة نرباٍت إىل

املكتوب. قراءة أو الكالم سماع عند
فتواضع املاسة، الحاجة بهذه الحضارة ميادين يف سبقت التي األمم شعرت ولقد
— بها القارئ يستعني حتى وتقسيمها الجمل لفصل مخصوصة عالمات عىل علماؤها
والوصل الفصل مقامات من مقاٍم كل يناسب بما الصوت تنويع عىل — إليها النظر عند
من يناسبه بما القول تمييز فيها يجب التي األخرى املواضع من هنالك ما إىل االبتداء أو

املقال. طبيعة تقتضيها التي األساليب من ذلك نحو أو استفهاٍم، أو تعجٍب
اسمه القسطنطينية، روم من النحو، علماء من رجل لذلك اهتدى من وأول
من كل شأن السبيل هذا يف شأنه وكان امليالد. قبل الثاني القرن أهل من أرسطوفان،
االصطالح هذا تحسني عىل بعده من اإلفرنج أمم توفرت ثم مبدئه. يف األمور من ألمر يتنبه
يف الكمال نهاية يكون يكاد مما الحارض، عهدنا يف إليها وصلوا التي الغاية إىل وإتقانه

الباب. هذا
التالوة؛ يف يرتدد وال يتلعثم ال اإلفرنجية، الكتب أحد يف قرأ إذا الطفل، أصبح فلقد
واملنتهي املبتدئ بني االختالف يقاس وإنما بسواء. سواءً العالم، للشيخ مماثًال يكون بل
تلك إىل راجع ذلك يف والفضل الفهم. مقدار عليه يبنى الذي العلم من املحصول بدرجة
املعرفة بسيط إىل توصل إنساٍن كل عىل القراءة لتسهيل عليها، تواضعوا التي العالمات
تتألف التي بالكلمات النطق طريقة وإىل بعٍض، مع بعضها وتركيبها، الحروف بأشكال

منها.
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عىل والتسكع التعثر إىل أنفه، رغم مضطرٍّا، يزال فال العربي باللسان القارئ أما
حاٍل، كل وعىل العرفان. من شيئًا أوتي قد كان إن بنفسه، نفسه مراجعة وإىل الدوام،
فصل مواقع يتعرف أن األحيان أكثر يف له يتسنى ال العلم، من درجته بلغت مهما أنه نرى
يَصل فهو عندها. السكوت يجب التي املواضع عىل الوقوف أو العبارات، وتقسيم الجمل
الحس به يشهد مما ذلك ونحو السابقة، الجملة ِبذيل الالحقة الجملة رأَس الغالب يف

الِعيان. ويؤيده
بتالوة — املتعلمني طليعة يف كانوا ولو — القارئني إخالل عندنا النتيجة فكانت
من حقه الكالم إعطاء عن عاجزين تراهم ما كثريًا بل ذاتها؛1 يف سهلة تكون قد عبارٍة،
القراءة يحسن لوجدناه عربيٍّا طفًال اختربنا لو إننا بل مقام؛ كلُّ يقتضيها التي النربات
العبارات قراءة من يحاوله فيما والجد، الكد مع إليه، يتوصل مما أكثر أجنبية، بلغة

وأبيه. أمه بلغة املكتوبة
تاليف يف تناولها، تسهيل عىل العاملون العربية، اللغة عىل الغيورون فكر طاملا ولقد
بعضها األمم امتزاج بعد خصوًصا الواضح، النقص هذا وتدارك الفاضح، الخلل هذا
يف جديد نظام إلدخال حان قد الوقت أن فرأوا بالدنا؛ يف األجنبية اللغات وشيوع ببعٍض،
الثمني بالوقت وضنٍّا العلوم، لتناول تسهيًال — مخطوطة أو مطبوعًة — الحالية كتابتنا
األمور أيرس من كان عباراٍت تفهم يف الذهن اشتغال وبني النظر تردد بني هدًرا يضيع أن
أغراضها تبني بعالماٍت موصولة أو مفصولة وأجزاؤها تقاسميها كانت لو معانيها، إدراك

مراميها. وتوضح
ولكن باإلفرنج، الخاصة الرموز ومخطوطاتهم مطبوعاتهم يف يستعملون فرشعوا
لم ألنهم واالرتباك؛ الخلط من كثري ذلك عن فنشأ ثابتة. قواعد أو مقررٍة أصوٍل غري عىل
لم ولذلك السواء. عىل القارئني جميع عند معروفة واحدة وترية عىل العمل هذا يف يتمشوا
بوجوب الشعور يف كبري فضل لهم كان وإن ْوها، توخَّ التي التامة بالفائدة مسعاهم يأت
يرجعون رابطة تجمعهم ال الفردية، الذاتية بقوتهم إليه الوصول عىل والعمل اإلصالح، هذا

عليها. الناس يعتمد قاعدة أو إليها
واملوئل العرب، للغة األخري املالذ وهي مرص، ديار يف املنوال هذا عىل الحال بقيت

وآدابهم. لعلومهم الكبري
وأنكى. أشد فيها فاألمر األخرى، العربية البالد وأما

االنتعاش، يف اللغة أخذت املجيد، العبايس العرص هذا أنوار علينا أرشقت إذا حتى
العربية. اآلداب إحياء املرصية الخديوية الحكومة أقرت عندما خصوًصا
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واإلرشاف العمومية، املعارف نظارة عىل للهيمنة هللا أتاح أن التوفيق كمال من وكان
تقلد منذ أخذ، فقد باشا. حشمت أحمد املفضال النابغة سعادة العربية، اآلداب إحياء عىل
جميع يف الرجحان من الطبيعية مكانتها إىل العربية اللغة إعادة يف النظارة، هذه زمام
أجمل يف العربية اآلداب إحياء إىل املوصلة األسباب يتحرى أخذ كما األمريية، املدارس

مثال. أحسن وعىل شكل،
الجزء طبع بمبارشة هذا، واضع إىل عهد أن اإلحياء هذا يف أعماله باكورة من وكان
للنويري، األدب» فنون يف األرب «نهاية املوسومتني الحافلتني املوسوعتني من كل من األول

الُعَمري. هللا فضل البن األمصار» ممالك يف األبصار، و«مسالك
الكتابة تالوة يف الحاصل النقص بتدارك باشا حشمت أحمد سعادة أشار ولقد
بفصل الكالم، فهم عىل تساعد التي العالمات لوضع طريقة استنباط وطلب العربية؛
الكاتب، ألغراض تبًعا صوته؛ تنويع من القارئ ليتمكن بعض، عن بعضها أجزائه

عليه. أمَىل الذي للوجدان ومراعاًة قصدها، التي للمعاني وتوضيًحا
منطبقة مضبوطة منطقية بطريقة االصطالح ذلك يكون أن هللا) (حفظه واشرتط

العربية. اللغة يف واالبتداء، للوقف املقررة واألصول القواعد عىل
الوقف يف الصالح السلف من النابغون وضعها التي العربية الكتب بمراجعة فبدأُت
و«كتاب واالبتدا» الوقف يف الهدى و«منار التجويد» علم يف املفيد «القول مثل: واالبتداء،
يعلمه» أن القارئ عىل يجب فيما «املقدمة ورشوح السجاوندي لإلمام واالبتداء» الوقف
و«كتاب للداني الوقوف»2 معرفة يف املعروف و«البحث القرآن» علوم يف و«اإلتقان

الباب. هذا يف املوضوعة األمهات من وغريها للشاطبي3 الوقوف»
اللغة ومعاجم النحو كتب من املعنى، هذا يف اإلفرنج عليه تواضع ما إىل رجعت ثم
وجدت، فقد الناظر؛ ويرس الخاطر، يََقرُّ مما البحث نتيجة فكانت الناس. بني املستفيضة
املقامات أكثر ويف املواضع، أهم يف بينهما التوفيق يمكن االصطالحني أن الحظ، حسن من

الكالم. يف دورانًا
طفيفة، جزئيات يف بعضإال عن بعضهما يختلف ال األسلوبني أن تحققت بأنني ذلك

عنها. تستغني أن العربية يمكن
ابتدءوا — واالرتقاء التقدم من قسطهم ألخذ هبوا حينما — العرب أن ذلك وبيان
موصول هو ما النبوية البعثة قبل كتابتهم من فكان ساذجة. سهلة طريقة عىل بالكتابة
موصول واحًدا سطًرا وجعلوه واحًدا كتابًا وضعوا «أنهم ورد فقد ببعض. بعضها الكلمات
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ولكن النبوة، عرص بعضيف عن بعضها الكلمات فصلوا ثم متفرق».4 غري كلها الحروف
بعض، عن بعضها املتشابهة الحروف تميز التي اإلعجام نقط من خالية بقيت الحروف
كان إنما وذلك والسكون. الحركات تميز التي الشكل عالمات من أيًضا ِخْلًوا كانت كما

الفطرية. وفطانتهم الغريزية القوم لفصاحة
فوضعوا أول. إصالٍح عىل العمل بوجوب منهم الرأي أهل أحس الدائرة، اتسعت فلما
ذلك بعد رأوا ثم شماله. عىل أو تحته أو الحرف فوق أحمر بمداد نقًطا الشكل عالمات
وتحت حروٍف فوق — مثلثة أو مثناة أو مفردة — النقط هذه فوضعوا التصحيف، كثرة
الكتابة، عند مدادين وجود إنسان لكل يتيرس ال أنه ذلك بعد لهم بدا ثم أخرى. حروٍف
بطريق الشكل عن فعدلوا الخلط، تََطرُّق وإمكان الوقت، ضياع من هنالك عما فضًال

ثالثًا. إصالًحا فكان اآلن. املستعملة الشكل عالمات فوضعوا النقط،
بعض من مختزلة خطية عالماٍت فوضعوا — الكمال طور — الرابع الطور جاء ثم
الفصل، مواقع وعىل بأنواعه، الوقف مواضع عىل للداللة الكلمات، بعض من أو الحروف
الراقي االصطالح هذا عىل وأطلقوا التام. السكوت يحسن حيث أى االنتهاء، مكان وعىل
بها يمتاز وخطوًطا ونقًطا حروًفا االختياري للوقف القوم فوضع واالبتداء». «الوقف اسم:
أنواعه من لكل وخطية لفظية عالمات وضعوا كما والتضعيف، والروم واإلشمام السكون
تنويع عىل املسلمني أئمة نص وكذلك والرتنمي). والتذكري واإلنكاري (االستثباتي األربعة
بيان عىل لحرصه العربي، أن عىل سيبويه ونص إلخ. وتبشريًا تحذيًرا الكالم: يف الصوت
كان الوسيلة وبهذه فتى). (يا بلفظة يعقبها كان عنها، سأله كلمة كل آخر يف الحركة
إن يعلم أن النحاة إمام وسع يف يكن لم ومجراًة، مرصوفة الكلمة أن عىل يستدل سيبويه

ال. أم مجراة الكلمة تلك كانت
تامًة، مراعاة النافع، االصطالح ذلك يراعوا لم بالعربية الكاتبني معارش أن غري
اإلرساع وتطلبوا بالوقت، ضنوا وكأنهم سواه. دون الرشيف، املصحف كتابة يف إال اللهم
زالوا ما العلماء بعض ولكن العالمات. هذه فأهملوا الكتابة، أنواع سائر يف والتعجيل
النساخني من نفر وجاراهم الشكل، عىل الدالة الحركات وضع عىل كتبهم يف محافظني
إليهم. وصلت كما للخلف تسليمها وتوخوا أعمالهم، يف لهم رائًدا األمانة اتخذوا الذين

وضع يف تراخوا بل الشكل، هذا أهملوا فقد والنساخني العلماء من األعظم السواد أما
الناس، بني وااللتباس لإلبهام مثاًرا املزدوج اإلهمال ذلك فكان ذاتها. اإلعجام نقط النقط،

والبحاثني. العلم طلبة من العارفني، عند مشهور هو ما عىل
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الكلمة فأصبحت واملسميات، األلفاظ نفس من كثري إىل الخلل تطرق لقد حتى
طريق من فأكثر، وقوالن حروفها؛ عىل النقط وضع جهة من فأكثر، قوالن فيها الواحدة

وسكناتها. بحركاتها التلفظ
بني الكتب معظم وهذا وتعقيًدا. إشكاًال الحال زادت العربية، الطباعة ظهرت فلما
فاصل بال آخرها، إىل أولها من بالكتابة مطموسة مسودة فيها الصحائف نرى أيدينا،
وحال املتعددة، بمضاره الناس أحس طاملا أمر وهو اللسان. أو النظر عنده يسرتيح بينها

املقصودة. املطالب إىل الوصول أو الفهم يف التيسري دون
أسفار ويف األدب، كتب ويف (قواميسها) اللغة معاجم يف النقص هذا يظهر ما وأشد
بل بضالته؛ يظفر أن إىل وقته من كثري عليه يضيع الباحث إن بحيث ونحوها. التاريخ،
من إال إليه، يهتدي يكاد ال أو عليه، يقف ال قد ولكنه الحاجة، موضع عىل بنظره يمر قد
البحث عىل واملتوفرين التعليم، بشئون القائمني من القليل وهم وممارسة، صرب له كان

والتنقيب.
عالج أحسن أن ورأيت واالضطراب، الخلل إىل الداعية األسباب، هذه يف النظر أنعمُت
الوقف مواضع لبيان العربية، اللغة علماء قررها التي القواعد من الكثري إحياء هو لها
مما عليها، أخرى رموز وإضافة اإلفرنجية، العالمات استعمال املفيد من ورأيت واالبتداء؛

العربي. الكالم يف الرتكيب طبيعة إليه تدعو
لتوحيد األجنبية، العالمات وبني العربية القواعد بني التوفيق هذا إىل جنحت وإنما
يف استعمالها شاع قد العالمات هذه أن خصوًصا السبيل: وتسهيل الكلفة، وتقليل العمل،

هذا. عرصنا يف العربية واملخطوطات واملطبوعات املدارس
يف املرصيون النساخون استعملها قد العالمات هذه بعض وجدت ذلك، عن وفضًال
تشهد وكما الخديوية، الكتب بدار املحفوظة اآلثار به تشهد كما العربية، الكتب من كثري
العربية. اآلداب إلحياء أساًسا ستُتَّخذ التي الشميس التصوير بطريق املنقولة اآلثار به
السيارة. جرائدهم خصوًصا مطبوعاتهم، يف األتراك استخدمها قد ذلك، وفوق

جميع يف املرصيني التالميذ أن العالمات، هذه عىل بالتعويل قضت التي الدواعي وأهم
األجنبية. اللغات تلقيهم أثناء العالمات، هذه يتعلمون واألجنبية واألهلية األمريية املدارس
وال الطلبة، عىل (التشويش) للتهويش موجبًا العمل ذلك لكان أخرى، عالمات اخرتت فلو

تالفيه. يتحتم مما فيه، ما ذلك ويف بالدراسة. منهم العهد حديثي سيما
وضعها، تعديل بعد العالمات، هذه عىل االعتماد وجوب رأيت كلها، األسباب فلهذه
اليسار. إىل اليمني من الكتابة، يف اليد لحركة مراعاًة العربي: بالقلم كتابتها يمكن بحيث
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العالمات عىل تدل املادة هذه ألن «الرتقيم»؛ ب العمل هذا تسمية عىل اصطلحت وقد
علماء أخذ ومنها املنسوجات. تطريز ويف الكتابة يف توضع التي والنقوش واإلشارات
لهذا نحن فنقلناها لألعداد. املخصوصة الرموز عىل للداللة وأرقام» «رقم لفظة الحساب

واملشابهة. املالبسة من بينهما ملا الجديد، االصطالح
علماء ألن الكريم؛ القرآن كتابة يف العالمات هذه الستعمال موجب ال أنه وعندي
يختص فيما والكفاية الغناء فيه ما إىل باإلشارة تكفلوا قد — هللا رحمهم — القراءات
حاصل تعليمه ألن الرشيف، الحديث كتابة يف أيًضا استعمالها عدم األوفق كان وربما به.

أيًضا. الدراية من فيها بد فال روايته وأما التلقني، بطريق
وأهله، العربي للِّسان فائدة الجديد الصنيع هذا وراء من يكون أن يف شديد أمل ويل

الغايات! تحقيق عىل املستعان وهو بالنيات، عليم إنه وكرمه. هللا بفضل
زكي أحمد
النظار مجلس سكرتري

الرتقيم عالمات (1)

واالبتداء والوقف الفصل مواقع لتعيني الكتابة، أثناء يف مخصوصة، رموز وضع هو الرتقيم
القراءة. أثناء يف الكالمية، واألغراض الصوتية النربات وأنواع

هي: الرتقيم عالمات

، هكذا وعالمتها الشولة: (١)
يف بينهما الحاصل للتشابه االسم هذا اخرتنا العقرب. شوكة اللغة يف ومعناها
بربج املعروف الربج ذَنَب عىل للداللة العرب، من الفلك علماء اختاره كما الصورة،

أيًضا. التشبية باب من العقرب،
؛ املنقوطة الشولة (٢)

. النقطة (٣)
؟ االستفهام عالمة (٤)
! االنفعال عالمة (٥)

12



العربية اللغة يف وعالماته الرتقيم

: النقطتان (٦)
… واإلضمار الحذف نقط (٧)

– الرشطة (٨)
« » التضبيب (٩)

الرشيف الحديث وضع عندهم: ومعناه الحديث علماء اصطالحات من والتضبيب
الكالم. من عداه عما يتميز لكي الضبة تشبهان عالمتني بني

( ) القوسان (١٠)

أساسيان تنبيهان

الكالم، أول يف وال السطر أول يف ال مطلًقا، وضعه يجوز ال ما العالمات هذه من أوًال:
( « ! ؟ : . ؛ ، وهي

وقعت. أينما وضعها فيجوز العالمات بقية أما ثانيًا:

الرتقيم عالمات استعمال يف مراعتها الالزم القواعد بيان (2)

الفصل قواعد (1-2)

والوقف. القطع، كبريين: قسمني إىل الرتقيم، حيث من العربي، الكالم ينقسم

عبارات عن خاص غرض مجموعها من يتألف عباراٍت فصل فهو القطع فأما (١)
مميًزا. ا تامٍّ فصًال مثله، آخر غرٍض

السطر. أول من بكتابته يبتدأ أن هي ممتاز، غرضخاص كل كتابة وعالمة
إصبع. بقدر بياض، قبله يرتك أن بد ال السطر وأول

واألقسام الجزئيات تعديد فقط) السطر أول من باالبتداء يتعلق (فيما بذلك ويلحق
املهمة.

ثالثة:5 املمكنة فأقسامه الوقف أما (٢)

الناقص. الوقف (أ)
الكايف. الوقف (ب)
التام. الوقف (جـ)
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العربية اللغة يف وعالماته الرتقيم

الناقص6 الوقف (أ)

التنفس. معه يحسن ال ا، جدٍّ قليًال سكوتًا القارئ أو املتكلم بسكوت يكون الوقف هذا
يأتي: فيما وتوضع ، شولة الوقف هذا وعالمة

تنويًعا. أو تقسيًما وأفادت عبارتها قرصت إذا املعطوفة، املفردات بني أوًال:
ذلك: مثال

وحرف. وفعل، اسم، أقسام: ثالثة الكالم (١)
اآلية. … َوَخاَالتُُكْم اتُُكْم، وََعمَّ َوأََخَواتُُكْم، َوبَنَاتُُكْم، َهاتُُكْم، أُمَّ َعَليُْكْم ُحرَِّمْت (٢)

[٢٣ [النساء:

عبارتها. يطيل ما بها تعلق إذا املعطوفة، املفردات بني ثانيًا:
ذلك: مثال

اإلتقان، يتوخى ال صانٍع وكل بالعمل، القول يقرن ال رجٍل كل االحرتام يستحق ال
التهم. سبيل يسلك رشيٍف وكل

مستقل. لغرض منها كل كان ولو القصرية، املعطوفة الجمل بني ثالثًا:
ذلك: مثال

الحق قاهر ومن ضاع، نفسه عن توانى ومن دول، واأليام قروض، املعروف (١)
عيل) (اإلمام قهر.

ضاحكة. واألزهار مغردة، والطيور عليل، والنسيم طالعة، الشمس (٢)

أو الرشط جملة طالت إذا (فيما وجوابه القسم بني أو والجزاء، الرشط جمل بني رابًعا:
ذلك. نحو أو القسم)، جملة

ذلك: مثال

(األدب فافعل. له، حق ال من عىل وتطول حقه عىل الحق ذا تزيد أن قدرت إن (١)
املقفع) البن الكبري

ملألت يبلغني، لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أحاديث من واحٍد بحديٍث أتاني واحًدا أن لو (٢)
لياقوت) األدباء (معجم ذهبًا. فاه
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حظنا بخس لقد حكمتها، عجيب من وخلدت كتبها يف األوائل لنا رسمت ما لوال (٣)
(الجاحظ) سلفنا. عمل من

مأثورة) (حكمة أحمق. لهو نفسه، من ينكر ال ما غريه من املرء أنكر لنئ (٤)

عليها. الذهن تنبيه أو إليها النظر لفت يراد حينما البدل، ألفاظ قبل خامًسا:
ذلك: مثال

مرص ديار يف مباركة نهضة بدأت هجرية، ١٣٢٩ عام املبارك، العام هذا يف
مقدمة حياتها تكون الحضارة، العلم لغة اللغة، هذه ومثل العربية. اآلداب بإحياء

ألهلها. جديدٍة لنشأٍة
أو حاًال أو صفًة الثانية كانت كأن املعنى. ويف اللفظ يف مرتبطتني جملتني بني سادًسا:

الطول. بعض األوىل يف وكان لألوىل، ظرًفا
ذلك: مثال

الخميس يوم عابدين، شارع يسلك وهو الخديوي، العايل الجناب شاهدتموكب (١)
القمر. حول كالهالة الفرسان، به تحف املايض.

أصم. أنه يظهر طفًال، تدوس أمس السيارة كادت (٢)

املعرتضة. الجمل لحرص سابًعا:
ذلك: مثال

يُ��ث��َل��ِم ل��م واف��ر وع��رض��ي م��ال��ي، م��س��ت��ه��ل��ك ف��إن��ن��ي س��ك��رت وإذا

العبيس عنرتة

ال��م��اِل م��ن ق��ل��ي��ٌل أط��ل��ب، ول��م ك��ف��ان��ي، م��ع��ي��ش��ٍة ألدن��ى أس��ع��ى م��ا أن ول��و

القيس امرؤ
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ت��ع��ل��ِم ال��ن��اس، ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ٍة م��ن ام��رٍئ ع��ن��د ي��ك��ن وم��ه��م��ا

املتنبي7

الكايف الوقف (ب)

التنفس. معه يجوز سكوتًا القارئ أو املتكلم بسكوت ويكون
يف ارتباط بينها يكون فأكثر، عبارتني كل بني ومواقعه ؛ املنقوطة الشولة عالمته
قليًال الكالم، فيها يطول التي والتفصيل التقسيم أحوال يف وكذلك اإلعراب. يف ال املعنى

كثريًا. أو
هي: املواقع هذه وأهم

واحٍد. غرٍض يف مشاركة بينها كان إذا بعض، عىل بعضها املعطوف الجمل بني أوًال:
ذلك: مثال

فيَُمل. يَُطل ولم ودل؛ قل ما الكالم خري

مأثورة حكمة

أو ترتيب أو تقسيم أو مشابهة أو مقارنة بينها التي املعطوفة املفردات قبل ثانيًا:
ذلك. أشبه ما أو تعديد أو تفصيل

مثاله:

وأشد أحالًما؛ أجسامهم مع وأوفر أجساًما، أعظم كانوا قبلنا الناس وجدنا (١)
اختباًرا. لألشياء بأعمارهم وأفضل أعماًرا، وأطول إتقانًا؛ لألمور بقوتهم وأحسن قوًة،
وكان منا؛ الدين صاحب من وعمًال، علًما الدين، أمر يف أبلغ الدين صاحب فكان

املقفع) البن الكبري (األدب والفضل. البالغة من ذلك مثل عىل الدنيا صاحب
قبل وفراغك سقمك؛ قبل وصحتك هرمك؛ قبل شبابك خمس: قبل خمًسا اغنم (٢)

الراغب) (محارضات موتك. قبل وحياتك فقرك؛ قبل وغناك شغلك؛
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من أجنحته يف البطائق ينقل الذي الرسائيل للحمام أبراٌج مرص بديار كان (٣)
منه ينطلق الذي العام املركز وهو بالقاهرة، الجبل بقلعة برج منها: أخرى. إىل مدينٍة
والفرما، والصالحية، ِبْلبيْس،8 بمدينة الشام، بطريق وأبراج الجهات؛ سائر إىل الحمام
لنهر الغربي الفرع عىل الواقعة املدن يف اإلسكندرية، بطريق وأبراج وغريها؛ وغزة،
ببعض األعىش صبح (عن َعيْذاب. وإىل أُْسوان.9 إىل الصعيد، لخدمة وأبراج النيل؛

ترصف)

قبلها. ملا املؤكِّدة أو حة املوضِّ الجملة قبل ثالثًا:
ذلك: مثال

[٧ ،٦ [الروم: نْيَا». الدُّ اْلَحيَاِة َن مِّ َظاِهًرا يَْعَلُموَن يَْعَلُموَن؛ َال النَّاِس أَْكثََر «َولِكنَّ

التام الوقف (ج)

للتنفس. اسرتاحٍة مع ا تامٍّ سكوتًا القارئ أو املتكلم بسكوت ويكون
املعنى يف بعدها عما مستقلة جملة كل نهاية يف وتوضع (.) املربعة النقطة وعالمته

ذلك: مثال واإلعراب.

رشيف) (حديث هللا.» قصمه بسوء أرادها من أرضه. يف هللا كنانة «مرص (١)
والذي عليك. حقي صغري يُبطل ال عيلَّ ك حقِّ كبريَ إن أبت! يا ألبيه: أعرابي قال (٢)
(زهر االعتداء. لك يحل ال ولكن سواء؛ أنَّا أزعم ولست إليك. بمثله أمتُّ إيلَّ، به تُمتُّ

للحرصي) اآلداب
األيام وال يعظك، الدهر ال فقال: الرشب، يف ماله أفسد له، ابنًا أعرابي وعظ (٣)
للمرضة أََردُّهما إليك أمَريَْك وأََحبُّ منك. تعد واألنفاس عليك. تعد والساعات تنذرك.

للحرصي) اآلداب (زهر عليك.
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الكالم أجزاء بني الوصل (2-2)

عامة قاعدة

عىل الوقف يصح فال قبل؛ املذكورة املواضع عدا فيما يكون الكالم أجزاء بني الوصل
فيها توضع التي األحوال بعض يف الوصل يجوز ولذلك املعنى. به يكمل ال جملٍة جزء

رشحها. سبق التي العالمات من عداها ما دون الشولة،

األغراضالكالمية وتمييز الصوتية النربات عالمات (3-2)

الكالم. من مخصوصة بأحوال تمتاز ولكنها السابقة، األقسام بني ترتدد عالمات توجد
هي: العالمات وهذه

الجملة، آخر يف ؟ وعالمتها االستفهامية. الجمل عىل للداللة االستفهام عالمة (أ)
ال. أم االستفهام حروف من بحرف مبدوءة كانت سواء

ذلك: مثال
[١ [الغاشية: اْلَغاِشيَِة﴾؟ َحِديُث أَتَاَك ﴿َهْل

[٩٠ [يوسف: يُوُسُف﴾؟ َألَنَت ﴿أَإِنََّك

غريه؟ عدو يكون ال فكيف نفسه. عدو الجاهل
حكمة

إحيائها، عىل التعاون ووجوب العربية، اآلداب مزايا تدري ال أيًضا أنت
الحضارة؟ ميادين يف الحارضة األمم وملسابقة أوًال مجدنا الستعادة

املسبة؟ بهذه يرميني الذي هو صديقي
التاريخ يف الخطيب بكٍر أبو ذكرني قال: ببغداد البناء بن عيل أبا سمعت

أصًال. التاريخ يف ذكرك ما فقالوا: بالكذب؟ أو بالصدق

لياقوت األدباء معجم

رأى أنه ذكر باألهواز القضاة قايض ن عالَّ ابن أن اآلمدي بٍرش البن ُحكي
عالن؟ ابن قول ترد له: فقيل محال. هذا فقال: أرطال. عرشة وزنها َقبََجة10

18



العربية اللغة يف وعالماته الرتقيم

صينيٍّا11 غضاًرا يحمل نخًال جيحون شاطئ عىل إن عالن: ابن قال فإن قال:
أقبُل؟ بسواد، مجزًَّعا

لياقوت األدباء معجم

نحوي. لعامل معموًال أو معلًقا، االستفهام يكون ال أن يشرتط مالحظة:
ذلك: مثال

قرصه. يف بقي أم األمري أسافر أدري، ال (١)
قصدها. التي الغاية هي وما املنطق، تعلم كيف منه استفهمُت (٢)

االستفهام). عالمة توضع ال الحالتني هاتني أمثال (ففي

شعوره وتهيج قائلها تأثر عىل تدل جملة كل آخر يف وتوضع ! االنفعال عالمة (ب)
كان (ولو واالستنكار واالستغراب التعجب فيها يكون التي األحوال مثل ووجدانه،

ذلك. ونحو والدعاء والتأسف والتحذير واإلغراء استفهاميٍّا)
مثاله:

[٥ [ص: ُعَجاٌب﴾! ءٌ َلَيشْ ذَا ٰهَ ﴿إِنَّ

وفتكي! بطيش من حذاِر حذاِر

الحريري مقامات

ل��ب��خ��ي��ُل ب��م��ث��ل��ه ال��زم��ان إن ب��م��ث��ل��ه! ال��زم��ان ي��أت��ي أن ه��ي��ه��ات

السماء! أجمل ما
عني! إليك

هللا! بتقوى عليكم
أبتاه! يا والهفاه! حرستاه! يا

ونحوها.) وحبذا، وبئس بنِْعَم املبدوءة الجمل آخر يف أيًضا العالمة هذه (وتوضع
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املنقولة والعبارات الجمل بينهما توضع ضبتان أي « » وعالمته التضبيب (جـ)
بالحرف.

ذلك: مثال

يتعلم أن الكاتب عىل «يجب والدواة: القلم كتاب يف املدائني عمر بن محمد قال (١)
أن ثابت بن زيد أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن … ذلك ويؤيد العجمية. الخطوط من وغريها الهندية
األعىش) (صبح كتبهم.» ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل بها يقرأ وكان … فتعلمها الرسيانية. كتابة يتعلم
صاحب قال نصه: ما اإلنشا صناعة يف األعىش صبح من األول الجزء يف جاء (٢)
اآلن وصار … اإلحصاء عن وزادوا ألبتة، يعرفها ال من الكتابة يف دخل …» األرب: نهاية
رأى فإذا أسطًرا؛ بزعمه ويتقن مدة، املجوَّد عىل يكتب أن الجهال هؤالء عند الكاتب حد
يف وسعى بغلته، أو برذونه وركب بزته أصلح جودة، أدنى جاد قد خطه أن نفسه من

أهله.» إىل واالنضمام اإلنشا ديوان إىل الدخول

أو املقسم، أو املنقول، أو املقول، الكالم قبل العالمات هذه توضع : النقطتان (د)
والتمييز. للحال املهمة املواضع بعض ويف إجمال؛ بعد املفصل أو تفصيل، بعد املجمل

ذلك: مثال
(١)

ال��ح��ك��م��اء: ف��س��رت��ه ق��وًال ال��ض��ف��دع ق��ال��ت
م��اء؟!» ف��ي��ه ف��ي م��ن ـ��ط��ق ي��ن��ـ وه��ل م��اء ف��م��ي «ف��ي

شئت.» ما فاصنع تستح لم «إذا قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي (٢)
واألفيانوسية. وأمريكة، وأوربة، وآسية، أفريقية، أقسام: خمسة إىل الدنيا تنقسم (٣)
شكرها. يحىص ال التي النعم هي تلك والبنون: واملال، والعلم، والصحة، العقل، (٤)

موضعها يف أن عىل للداللة الثالث النقط هذه وتوضع … واإلضمار الحذف نقط (هـ)
وأراد بعبارٍة الكاتب استشهد لو كما األسباب. من سبب ألي مضمًرا، أو محذوًفا كالًما
عىل يعثر لم غريه لكالم الناقل كان أو بها؛ له حاجة ال ألفاظ بعض منها يحذف أن
الناقص الجزء محل توضع وأشباههما الحالني هاتني ففي الجملة: وسط يف منه جزء
يؤمن ال ألنه البياض، ترك من كثريًا أفضل وذلك النقص. موضع عىل للداللة النقط هذه

باألمانة. إخالل ذلك ويف الطبع. عند أو ثانية مرة النقل عند إغفاله
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ذلك: مثال

ووفوه القول من حقه يشءٍ كل أعطوا الذين والتأمل النظر أهل عىل العمل إنما
الكتب. وتدون العلوم تصنف هؤالء فلمثل … الحق من قسطه

للمسعودي واإلرشاف التنبيه

حصل إذا املحاورة، حالة يف املتخاطبني كالم لفصل وهي – وعالمتها الرشطة (و)
رد أجاب، قال، بمثل: الداللة، بطريق ولو املتخاطبني، أسماء إىل اإلشارة عن االستغناء

وهكذا. عليه،
فأكثر، شولة تتخللها كانت إذا وآخرها املعرتضة الجملة أول يف أيًضا توضع وقد

أخرى. معرتضة جملة أو
ذلك: مثال

خالٍل. ثالث عىل أصحبك للملك: فقال لخدمته. كاتبًا امللوك بعض طلب (١)
هي؟ ما –

قائل. قول يفَّ تقبل وال عرًضا، يل تشتم وال سرتًا، يل تهتك ال –
عندك؟ يل فما عندي. لك هذه –

أحًدا. عليك أوثر وال نصيحة، عنك أؤخر وال ا. رسٍّ لك أفيش ال –
األعىش) (صبح أنت! املستصحب، الصاحب نعم –

املدرسة؟ إىل أنت أذاهب (٢)
نعم. –

لقائه. يف راغب إنني العربية: ألستاذ قل –
والرأس. العني عىل –

الرتقيم. يف الجديدة للطريقة مرتاح أنني وعرفه –
عىل فيها نتخبط كنا أن بعد العربية القراءة علينا وسهلت سيدي، يا أفادتنا، لقد –

الدوام.
الفائدة. بها لتتم الناس، بني نرشها يعمم أن منه سأطلب ولذلك –
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أبو له فقال خطاه، يف فقارب املؤمنني. أمري جعفر، أبي عىل زائدة بن معُن دخل (٣)
جعفر:

معُن! يا سنك، كربت –
املؤمنني. أمري يا طاعتك، يف –

لجلد؟ وإنك –
أعدائك. عىل –

لبقية! فيك وإن –
األذكياء) كتاب (عن لك. هي –

املعروف الجديد الباب فيه الذي وهو — الغربي السور إىل الدرج هذا حد من (٤)
عند هللا، شاء إن ذكرها، اآلتي األبواب وسائر امليضأة باب وفيه القيسارية، بباب اآلن
مسالك (عن ذراع. وثلث ذراًعا وثمانون خمسة — حربون بمدينة الخلييل الحرم أبواب

األبصار)

إليها. النظر لفت يراد عبارة كل أو تفسريية كلمة كل بينهما يوضع ( ) القوسان (ز)
فيها كثرت إذا خصوًصا مستقل، معنى لها يكون التي الطويلة املعرتضة الجملة وكذلك

الشوالت.
ذلك: مثال

مكة. من مراحل ثالث عىل موضع املهملة) الحاء وسكون الجيم (بضم الجحفة (١)
األبصار) مسالك (عن

اتسع قد مادة) وأغزرهن انتشاًرا اللغات أوسع من (وهي العربية اللغة إن (٢)
وبعلمائها. بها العناية أيام يف واملعارف العلوم لجميع صدرها

(أعني الصالحية الخانقاه داخل من السالم) (عليه سليمان بناه الذي للمجلس (٣)
هذه) أيامنا يف تعرف وبه الصوفية، من شيخ اآلن وبها الخطابة، ملقصورة املجاورة

األبصار) مسالك (عن املذكور. املجلس أقسام إىل ينزالن ُسلَّمان
األبصار) مسالك (عن فرسًخا. عرشون فارس) قصبة (وهي وشرياز جور بني (٤)
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تذييل

املسجع الكالم يف الوقف

نظر لتنبيه به خاصة عالمة وضع الالزم من رأينا العربية، اللغة خصائص من السجع كان ملا
وتوضع نقطتان. تحتها شولة أي (.‘.) مثناة شولة هي العالمة وهذه التالوة. أثناء إليه، القارئ
األحوال سائر دون كله، مسجًعا فيها الكالم يكون التي الحالة يف ولكن السجعات، بعد العالمة هذه

مثًال. الحريري مقامات يف الشأن هو كما األخرى،

ذلك: مثال

والتمكني. التأييد بها ووصل تنيامني.‘. الغر إليها وأجرى والدين.‘. الدنيا سيدي بوزارة هللا أسعد
كان ظالم يف املنة وله صدقه. ورجاء حققه.‘. وظنٍّ سوغه.‘. وَجذٍَل بلَّغه.‘. أمٍل عىل هلل والحمد

هديه. صار دهر وضالل َحْليَه؛ أمىس نحٍر وعطل رشحه.‘. غدا ومستبهٍم صبحه.‘. هللا) (أعزه

خاقان بن للفتح العقيان قالئد

الرتصيع. كلمة بعد توضع معتاده شولة فعالمته املرصع، السجع وأما

ذلك: مثال

من أبهى وتصانيف، الخرائد.‘. كأنها بتآليف، ومشنفه.‘. البيان، ومقرط ومصنفه.‘. األوان، عالم
القالئد.

أيًضا العقيان قالئد

املعتاد. بالسجع فيلحق املسجعة، الجملة ألفاظ من لفظة كل يف الرتصيع أما

ذلك: مثال

وعظه. بزواجر األسماع ويقرع لفظه.‘. بجواهر األسجاع يطبع
الحريري مقامات
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الرتقيم مزايا (4-2)

مراعاتها للقارئ ينبغي التي السكوت أو الوقف مواضع بيان عىل الرتقيم تقترصفوائد ال
إلظهار وسيلة خري فهو أكرب. غرض وإىل أبعد غاية إىل يرمي ولكنه التالوة، أثناء يف
االصطالحية العالمات تلك إىل الناظر يدل ألنه املكتوب؛ الكالم يف الوضوح وبيان الرصاحة
بنوع جملٍة كل وأجزاء عام، بوجٍه ببعض بعضها الكالم أجزاء تربط التي العالقات عىل

خاص.
الكالم أقسام كل بأن ألقررنا الحرص بطريق املسألة هذه إىل نظرنا لو إننا نعم
بجميع إدراكها إىل الوصول يتأتي ال الكاتب فكرة وأن ببعض، بعضها ترتبط املنتظم
اإلشارة إغفال ينبغي ال أمًرا هنالك أن غري الكالم. ذلك نهاية بلوغ عند إال تفاصيلها
يدركه لئال برصه، وال القارئ ذهن يتعب أن مصلحته من ليس الكاتب أن وذلك إليه،
يلفت أن عليه الواجب من كان لذلك بعضها. أو كلها املقصودة، الفائدة فتضيع املالل،
طويًال. السكوت أو قليًال الوقوف عىل تحمله بعالمات املواضع من كثري يف القارئ نظر
أجزائها تفهم له يأتي بحيث ومقسمة، مفصلة العامة، فكرته عليه يعرض بأن وذلك
بعضها كلها، األجزاء هذه تربط التي العامة العالقة عن النظر برصف فواحًدا، واحًدا

ببعض.
يدل الكلمات من سلسلة عن عبارة الرتقيم، باعتبار الجملة، تكون الحكم هذا وعىل
إن بحيث إليها، اإلشارة سبقت التي العامة الفكرة تلك أجزاء من جزء عىل مجموعها
حد يف وكامل بنفسه مستقل معنى فهم إىل — وقتية بصفة ولو — تؤدى السلسلة هذه
وما جملة كل بني للفصل عقبه، (.) النقطة وضع يجب الذي هو املوضع فهذا ذاته.
قد أنه عىل الوسيلة بهذه الداللة أراد الكاتب بأن القول يصح حتى أخواتها، من يليها
املوضع هذا عند قليًال يقف أن القارئ من يطلب وأنه الجزئية فكرته عرض من فرغ

برصه. عليه وقع ما بذهنه ليعلق
يكون ولكنه وضوًحا؛ وأشد رصاحة أكثر كان املكتوب، الكالم يف النقط كثرت وكلما
للرتاخي موجبًا يكون ولكنه متماسًكا؛ اإلنشاء كان نادرة كانت وكلما مفكًكا. الحقيقة يف
من كل يف فاإلفراط يديه. بني ما فهم سهولة يف عليه والتثقيل القارئ لتربم وداعيًا
النحرير واملنشئ القدير والكاتب معلوم. هو ما عىل الوسط األمور وخري مذموم، الحالني
الوضوح، وهما: املزيتني، بني للجمع املثىل الطريقة اتباع وسعهما يف يكون اللذان هما

ومقبول. معقوٍل أسلوب عىل بعٍض برقاب بعضها وأخذ األفكار وتسلسل
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عام حكم

اإلقالل أو اإلكثار يف مندوحًة للكاتب ولكن حال. كل يف مراعاتها الواجب القواعد هي تلك
والتوكيد األنظار األغراضولفت من نفسه إليه ترمي ما بحسب العالمات، هذه وضع من
الناس يختلف فكما القراء. نفوس عىل به التأثري يريد مما ذلك ونحو املحالِّ بعض يف
فكذلك املعاني، علم يف مقرر هو كما الدالالت مواضع تختلف وكما اإلنشاء، أساليب يف
اإلنشاء، أساليب باختالف يختلف كان إذا الرتقيم ولكن العالمات. هذه وضع يف الشأن
يكون وإنما رشحناها. التي األساسية قواعده عن الخروج جواز عىل دليل ذلك يف فليس

فيها. عالماته تستعمل التي األحوال لبيان تكثري بمثابة ذلك
نفس عىل به يؤثر أن يريد الذي وللوجدان الكاتب، لذوق راجع كله األمر ومالك

عواطفه. ويف شعوره يف ليشاركه القارئ
السبيل. سواء إىل يهدي دليل، خري هي واملمارسة

الرتقيم عالمات ألغلب جامعة أمثلة (5-2)

األول املثال

الكتب دار يف اليد بخط املحفوظ العقيلة» كشف إىل «الوسيلة مقدمة يف السخاوى قال
نصه: ما الخديوية

األمم منافع أكرب ومن وأعالها.‘. البرش صنائع أجل من الكتابة جعل هللا إن
توعيه ما لديه يتغري ال وكنز فيه.‘. استودع ما يضيع ال حرز وهي وأسناها.
القول من بالصواب وناطق النسيان.‘. عليه يُخاف ال وحافظ تصطفيه؛ مما
أهل بعض وقال بالكتابة.» العلم «قيدوا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ولذلك اللسان. حرفه إذا

األدب:

��ا ال��ح��سَّ إف��راط��ه��ا أع��دم��ن��ي غ��اي��ة إل��ى ن��س��ي��ان��ي «أف��رط
ال��ط��رس��ا أودع��ت��ه��ا م��ه��م��ة، ح��اج��ة أع��رض��ت م��ه��م��ا وك��ن��ت
أن��س��ى» أن��ن��ي أن��س��ى وص��رت راح��ت��ي ف��ي ال��ط��رس أن��س��ى ف��ص��رت
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جليلة. حكمة كل توريث إىل والذريعة فضيلة.‘. كل تخليد إىل السبب وهي

املاضية. األمم ومعارف الخالية.‘. القرون أخبار اآلتية.‘. األمم إىل املوصلة وهي
مجالسة أردت فمتى األول. يشاهد اآلخر وكأن السلف، يشافه الخلف كأن حتى
ألفها. التي ومجموعاته صنفها.‘. التي كتبه يف فانظر املاضني، األئمة من إمام
الجهة، هذه من حي فهو ومفهًما. ومرشًدا ومعلًما.‘. مخاطبًا لك تجده فإنك
وموعظة نافعة.‘. وكلمة رائعة.‘. حكمة من وكم الجانب. هذا من موجود
يف ونقشها لآلخر.‘. األول خزنها قد صادقة، وعربة بالغة، وحجة جامعة.‘.
عىل ويدله بعًضا.‘. بعضه يرحم الذي البرش من ُحنُوٍّا الدفاتر: بعد الحجارة
الشجعان: مواقف وكتبوا األجواد، أخبار دونوا وقد ويرىض. لنفسه يختاره ما
زمانه.‘. ألهل ا منبهٍّ القائل قال ولذلك ببعض. بعضهم يقتدي الناس بأن علًما

شانه: وإهمال التكرم إغفال عىل

األرم��اِس ره��ائ��ن ال��ك��رام إن ل��ي: ف��ق��ي��ل ال��ك��رام ع��ن س��أل��ت «إن��ي
ال��ق��رط��اِس» م��ن إال وح��دي��ث��ه��م ون��وال��ه��م َوج��وده��م ال��ك��رام ذه��ب

يقع ما يدونون قبيل، كل من والنبالء جيل.‘. كل من الفضالء يزل ولم
ذهابها من خوًفا بالكتابة حفظها إىل ويسارعون النافعة.‘. الكلمات من لهم
قد وفائدة قائلها.‘. بعد بها هللا نفع قد كلمة من فكم املسارعة. أشد بالنسيان

ملتناولها! بالكتابة هيئت
بالحديد: منقوًشا الرخام، سواريه بعض عىل بلدنا جامع يف رأيت وقد

هان.» خان من األحبار: كعب بن سليمان املبارك املوضع هذا يف «حفر
فهم آية به مرت فإذا بالليل يصيل هللا) (رحمه العزيز عبد بن عمر وكان

غده. يف به ليعمل أعده لوٍح يف وكتب صالته، من سلَّم شيئًا، منها
بعد! أكتبها لم بها أنتفع التي الكلمة لعل فقال: تكتب؟ لم لبعضهم: قيل
يكاد ال ما املواعظ من األحجار ويف والقبور الجدران عىل الناس كتب وقد

هللا): (رحمه بمرص عبادة ابن قرب عىل ذلك من أنا رأيت ومما يحىص.

ري��ُح! ل��ل��م��ن��ون تُ��ثْ��ِن��ِه ل��م زه��ًوا ب��ال��ق��ب��ور م��اش��يً��ا «ي��ا
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ض��ري��ُح م��ف��رًدا ض��م��ه ق��د غ��ري��ٍب ع��ل��ى ق��ل��ي��ًال ع��رِّج
ال��ص��ري��ح وال��س��ي��د ال��ع��ب��د ف��ي��ه: األن��ام ت��س��اوى ب��ي��ت
ي��س��ت��ري��ُح!» ف��ي��ه ل��ع��ل��ه ب��رح��م��ى َوُج��ْد ع��ل��ي��ه وق��ف

أرجاؤها.‘. تداعت قد بمدينة مرص، أطراف ببعض سارية عىل ورأيت
سكانها: عنها وجال بناؤها، وتقوض

م��ص��ِر إل��ى وال��رج��وع ج��م��ي��ٍل ب��ص��ن��ع ط��ري��ق��ن��ا ف��ي ل��ن��ا ي��دع��و م��ن ال��ل��ه «رع��ى
ال��ح��ب��ِر!» أو ب��ال��م��داد ع��ل��ي��ه أع��اد دارًس��ا ك��ت��ب��ن��اه ق��د م��ا رأى ق��د وم��ن

يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم ﴿الَِّذي األكرم! ربنا فسبحان
رشيفة! وصناعة عجيبة، آلية إنها

عن هللا) (رحمه الجوهري هللا عبد بن فريوز بن املظفر أبو حدثني وقد
أهل من فقالوا: الكتابة؟ تعلمتم أين من املهاجرين: «سأْلنا قال: الشعبي،
األنبار.» أهل من فقالوا: الكتابة؟ تعلمتم أين من الحرية: أهل وسألنا الحرية.
امللك عبد بن األكدر هو دومة وأكيدر …» داود: أبي بن بكر أبو قال
فلما هذا. خطنا األنبار أهل علمه الذي هو امللك عبد بن برش وأخوه الكندي،
بن عمر وكان حرب. بن سفيان الخط هذا علَّم حرٍب، بنت الصهباء تزوج
بن حرب من الكتاب تعلموا قريش من بمكة ومن عنه) هللا (ريض الخطاب

أمية.»
لذلك يجد ال فضيلة أو علم وتخليد حكمة إبقاء أراد من كل كان فلما
بذلك أوىل وجل) (عز هللا كتاب وكان رسمه؛ من أوثق وال َكتْبه من أقوى
هللا (ريض األمة هذه سلف كتب خطاب، كل من به وأحق كتاب.‘. كل من
والنزاع معها الخالف ويرتفع إليها، ويرجع بها يُقتدى أئمٍة من لخلفها عنهم)
أوىل لها الذي والهجاء األئمة، أولئك عليها كتب التي الهيئة كانت ثم عندها.

إلخ. … معرفته مع ويصح به يتأدى إنما فهمها ألن املهتمون؛ به اهتم ما
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الثاني املثال

إذا الحازم، امللك عىل حق يقول: الفرس، ملوك آخر بابك، بن أردشري كان
وإن باثنني؛ أتبعهما برسولني، وجه وإن بآخر؛ يردفه أن ملٍك، إىل رسوًال ه وجَّ

… فعل طريٍق، يف رسله بني يجمع ال أن أمكنه
برسالة فجاءه املرشق. بعضملوك إىل رسوًال وجه اإلسكندر أن حكي وقد

منها. حرٍف يف اإلسكندر شك
جئتني وقد مالت. إذا ومسدد مقوم من تخلو ال امللوك إن ويلك! له: فقال
يقنٍي أفعىل ينقضها. حرًفا فيها أن غري العبارة؛ بينة األلفاظ، صحيحة برسالة

فيه؟ شاكٌّ أم الحرف هذا من أنت
قاله. أنه يقنٍي عىل بل الرسول: فقال

رسول مع امللك إىل ويعاد حرًفا، حرًفا ألفاظه، تكتب أن اإلسكندر فأمر
له. ويرتجم عليه، فيقرأ آخر؛

به إليه كتب ما عليه وقرأ امللك، ذلك إىل الثاني الرسول وصل فلما
وقال اإلسكندر. أنكره الذي الحرف ذلك أنكر الرسول، ذلك أمر يف اإلسكندر
وقال: بعالمة. يعلَّم أن فأمر فوضعها. الحرف. هذا عىل يدك ضع للمرتجم:
ويف فيه هو ليصنع ولكن بالسكني، أقطعه أن امللك عن وصل ما أُِجلُّ إني

شاء. ما قائله
امللك وأس امللك؛ فطرة صحة اململكة أس من إن اإلسكندر: إىل وكتب

يؤدي. أذنه وإىل ينطق، لسانه عن كان إذ رسوله: لهجة صدق
عىل حملك ما وقال: األول، برسوله دعا اإلسكندر، إىل الرسول عاد فلما
لتقصري منه كان ذلك أن الرسول فأقر ملكني؟ بني ما إفساد بها قصدَت كلمة
بعض فاتك فلما لنا! ال سعيت لنفسك فأراك اإلسكندر: له فقال امللك. من رآه
األنفس يف توقعه ثأًرا ذلك جعلت إليه، أرسلَت من عىل تستحقه ال مما لت أمَّ ما

الرفيعة. الخطرية
قفاه. من فنزع بلسانه، أمر ثم
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كان بما كثرية، نفوس إتالف من أوىل واحدة نفس إتالف رأى وكأنه
الصدور. وضغائن اإلحن من وكثرٍي العداوة من امللكني بني يوقعه

األعىش صبح وعن للجاحظ التاج كتاب عن

الثالث املثال

أفضل وال أكتب عرصه يف يكن (ولم الكاتب الجراحي، طالب أبو ورد قيل:
عنده رأى وال قبوًال، عنده يجد فلم العميد. ابن حرضة قاصًدا الري، إىل منه)
فلما لبيبًا. فاضًال وكان ملكها، إىل وصار أذربيجان. وقصد ففارقه يحب. ما
أفضل عىل لديه فأقام عليه. وأفضَل عنده، امُلقام سأله فضله، وعرف اختربه
جملة فمن ملثله. وتضييعه حقه جهل عىل يوبخه العميد ابن إىل فكتب حال.
قيل وإذا الرئيس؟ يَت ُسمِّ لم لك: قيل إذا تحتج يشء بأي «حدثني: الكتاب:
مصونًا الرئيس باب يكون أن الرياسة: الرياسة؟ ما أتدري الرياسة. ما لك:
بأفاضل عامًرا مجلسه يكون وأن الفتح؛ وقت يف ومفتوًحا الصون، وقت يف
وخادمه مبسوًطا؛ ووجهه فائًضا؛ وإحسانه أحد؛ كل إىل واصًال وخريه الناس؛
مأكوًال؛ وطعامه مبذوًال؛ ودرهمه لطيًفا؛ وبوابه طلًقا؛ كريًما وحاجبه مؤدبًا؛
فبابك وأنت، والصدقات. والجوائز بالصالت مسودة وتذكرته معرًَّضا؛ وجاهه
مرجو؛ غري وإحسانك منه؛ مقنوًطا وخريك خاليًا؛ ومجلسك مقفًال؛ يزال ال
العيُّوق؛ يف ودرهمك األخالق؛ رشس وبوابك هرَّار؛ وحاجبك مذموم؛ وخادمك
فباهلل فالن. ونفي فالن، واستئصال فالن، عىل بالقبض محشوة وتذكرتك
طعامك، من وأكلت بساطك دست قد أكون أن ولوال هذا؟ غري عندك هل عليك!
وأنت. هللا إال بها يعلم فال ذكرُت. ما حق لك أرعى ولكني الرقعة! هذه ألشعت
َعلم وال غريي، مخلوق رآها وال نسخة، عندي لها ما وهللا! ثم وهللا! ثم ووهللا!
الهدى! اتبع من عىل والسالم وأعدمها. عليها، وقفت إذا أنت، فأبطلها بها.

السلطانية اآلداب يف الفخري كتاب عن

29



العربية اللغة يف وعالماته الرتقيم

هوامش

ذلك: مثال (1)
علوم من حظ أدنى له من كل الصحيح وجهه عىل يحفظه الذي املشهور البيت أوًال:

وهو: البالغة

وال��وت��ُد ال��ح��ي َع��ي��ُر ن األذالَّ إال ب��ه ي��راد ض��ي��م ع��ل��ى ي��ق��ي��م وال

اآلتي: الوجه عىل هو) (وهو فارس أحمد العالمة الجوانب صاحب رواه فقد

وال��وت��د ال��ح��ى ع��ي��ر األذالن إال أدب��ه ض��ري��ر ع��ل��ى ي��ق��ي��م وال

تصديق «إنها قال: نعم، بمعنى «أجل» لفظة عىل املغني صاحب تكلم عندما ثانيًا:
القاري عيل ُمالَّ اإلمام فجاء إلخ.» الَخَربَ املاَلِقيُّ «وقيد قال: ثم للطلب.» ووعد للخرب

الَخَربُ.» َلِقَي ملا «وقيًدا هكذا: الثانية العبارة وضبط للمغني رشحه يف
وهو: معروف بيت للفرزدق ثالثًا:

أََخ��واِن َق��ْوَم��اُه��َم��ا ال��َق��نَ��ا تَ��َع��اَط��ى ُه��َم��ا َوإِْن َرْح��ٍل ُك��لِّ َرِف��ي��َق��ْي َوُك��لُّ

وهي: الكيفية بهذه املغني يف الثانية الشطرة وروى هشام ابن اإلمام فجاء

أََخ��واِن ُه��َم��ا َق��ْوًم��ا ال��َق��نَ��ا تَ��َع��اَط��ى

صبيان أقل الجسيم الخطأ هذا يف وقع ملا البيت هذا يف الرتقيم عالمات الحظنا فلو
النحاة. حجة هو الذي اإلمام مثل عن فضًال املكاتب،

الفرق. ليظهر املذكورة الطريقة عىل نكتبه نحن وها
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أََخ��َواِن َق��وَم��اُه��َم��ا، ال��ق��ن��ا ت��ع��اط��ى ه��م��ا وإن َرْح��ٍل، ُك��لِّ َرِف��ي��َق��ْى َوُك��لُّ

قوميهما أن ولو أخوان، فهما كانت دار أية يف يرتافقان رجلني كل أن ومعناه:
الخصام. يف ويشتجران القنا يتعاطيان

كفاية. ذكره عىل اقترصنا الذي ويف تحىص. أن من أكثر الباب هذا يف والشواهد
واألصل سايس. ده العالمة عليه كتبها التي الفرنسية الخالصة عىل اعتماًدا (2)

األهلية. باريس بمكتبة محفوظ
األهلية. باريس بمكتبة أيًضا محفوظ األصل (3)

الخديوية، الكتب بدار األعىش صبح من الثاني الجزء من ٦ صفحة راجع (4)
من أكسفورد بجامعة الكتب بخزانة املحفوظة األصلية النسخة عن بالفتوغرافية املنقول
الحضارة، يف األمم أرقى من وهم األملانيني، عند اآلن إىل جاٍر هو ما واعترب إنجلرتا. أعمال
منها واحدة كلمة ويكوِّنون ببعض بعضها فأكثر فثالثة كلمتني حروف يصلون فإنهم

جميًعا.
تسميتها عىل الناس اصطلح التي Dioxidiomidoarsenobenzol لفظة ذلك مثال

بعضها. مع املجموعة الكلمات بتلك النطق إمكان لعدم ٦٠٦٠ بدوا
ومعاياتهم األطفال محاجاة فمن اليوم إىل العرب أبناء عند قليل أثر لذلك يزال وال

املجموعتني: هاتني بقراءة البعض بعضهم تحدى االبتدائية واملدارس املكاتب يف
و(حججحجححجحجتني) (سنستنسبنببنتسبسبتشعرها)

يتعدى ال األمر أن غري القبيل. هذا من ضئيلة بقية ففيها الفصحى اللغة أما
واإلمالء. الرسم علم من وغريه اإلدغام باب يف معلوم هو كما فقط، الحرفني أو الكلمتني
أسماء لها وجعلوا للوقف، عديدًة أنواًعا فذكروا العرب علماء بعض توسع (5)
اقترصت التي الثالثة األقسام عن الحقيقة يف تخرج ال وهي مؤلفاتهم، يف الباحث يراها
االصطالح. هذا تجديد يف جرينا مذهبهم وعىل والقراءات. التجويد علماء من طائفة عليها
اليونان، عند الرتقيم واضع أرسطوفان، أن املقام هذا يف عليه التنبية بنا يجدر الذي وإنما
انتهاء عىل الداللة أراد إذا فكان الكالم. أجزاء بني للفصل عالمات ثالث عىل اقترص قد
بالوقف ذلك ويسمى منها. كلمة آخر من األخري الحرف فوق نقطة يضع بأكملها، الفكرة
ملا وأنها معلقة زالت ما الجملة أن إىل اإلشارة قصد ما وإذا .(Point parfait) الكامل
اسرتاحة يريد التي الكلمة من األخري الحرف أسفل يف نقطة وضع الكمال، حد إىل تصل
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إىل القارئ تنبية يطلب وعندما .(Sous-point) التحتاني الوقف هو وذلك عندها. القارئ
التنفس، معه يحسن ال قليًال سكونًا يستوجب مما الكالم أجزاء بني خفيف تعلق وجود
بالوقف يسميه الذي هو وهذا الكلمة. من األخري الحرف منتصف عند النقطة يضع كان

.(Point moyen) املتوسط
علماء عليها تواضع التي وبني الطريقة هذه بني املقارنة يف للبحث مجال وهنا
كانت وإن عنها، مأخوذة تكون تكاد فإنها للحركات؛ تبيانًا اإلسالم، صدر يف العرب
يف املستعمل األسود للون خالًفا واألصفر األحمر وباللون الروم، قصده الذي غري ملعنى

نفسها. العربية الحروف كتابة
مقابلة يف بالناقص له وتسميتنا الحسن بالوقف واالبتداء الوقف علماء يسميه (6)

أوضح. التام
سلمى. أبي بن زهري وهو البيت صاحب اسم يف أخطأ املؤلف إن (7)

الجغرافية. األعالم بضبط الختصاصه اعتمدنا وعليه ياقوت. يف ضبطه هكذا (8)
القاموس. صاحب عليه نص ما أهملنا ولذلك

االسم هذا إن وتقول ُسوان. أنها أيًضا وفيه أيًضا. ياقوت يف ضبطه هكذا (9)
.Syene القديم الفرنيس االسم وعنه الروم عند املشهور اسمها يطابق الثاني

.Perdrix الفرنسيني عند اسمه طائر وهي َحَجلة أي (10)
صينية. آنية يثمر أي (11)
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الثاني الفصل

بعضاحلروف رسم كيفية اصطالحاتيف
بعضالكلامت احلركاتواختزال ووضع
االستعامل الشائعة الدعائية واجلمل

الحروف كتابة (1)

األلف حرف أوًال:

دورانها لكثرة األلف منها يحذف وأعالم أسماء العربية اللغة يف املحذوفة: األلف (١)
ميتًة لغاٍت كانت سواء منها، املشتقة األلسنة ملراعاة أو االستعمال، يف وشيوعها
أن كما األيام، هذه إىل األلف إهمال الكتاب اعتاد ولقد اآلن. مهجورة لهجات أو

واألعالم. األسماء هذه بعض يف أعادها قد االستعمال
لغوي. تاريخي أثٍر بمثابة ألنه األول، النوع عىل التنبيه الواجب من فرأينا

فيها األلف إهمال يكون النوع، هذا تحت داخلة تكن لم لفظة فكل ذلك وعىل
اإلمالء. يف وغلًطا للرسم مغايًرا

النصبة لوضع حاجة ال أنه رأينا ومشهورة، محصورة األلفاظ هذه كانت وملا
وأما االلتباس؛ ملنع إٰله لفظة يف إال (اللهم املحذوف الحرف ذلك عىل للداللة فوقها « ٰ  »

فيها). األلف رسم من بد فال التأنيث، طريقة عىل إالهة لفظة
األلفاظ: من سواها دون األلف حرف فيها يحذف التي الكلمات لبيان وهذا

إاله. = إله •
اللفظ). يف لها محل وال الخط يف زائدة فيها (والواو أوالئك. = أولئك •
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األلف تحذف (وال الرحيم. الرحمان الاله باسم = الرحيم» الرحمن هللا «بسم •
واملجرور الجار يتعلق ما قبلها يذكر أن دون بتمامها، البسملة حالة يف إال
هللا باسم أو: َوُمْرَساَها﴾ َمْجَراَها هللاَِّ ﴿ِبْسِم نحو: عبارة وردت إذا فأما به.

األلف). حرف رسم من بد فال كالمي، أفتتح
ذالك. = ذلك •

الرحمان. = الرحمن •
السماوات. = السموات •

هذين). هذان، هذه، (ومثله: هاذا. = هذا •
هاؤالء. = هؤالء •

مشددة). أو ساكنة النون كانت (سواء الكن = لكن •
الالهم. = اللهم •

ثالثة. إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، مثل: يف األلف كتابة يجب ذلك عىل وبناء
الالم). حرف عىل الكالم (انظر األخرى. والكلمات األسماء من وغريها

مواقعها. جميع يف (ؐ ) الوصل عالمة دائًما فوقها نضع األلف، هذه الوصل: ألف (٢)
الؐ). الؐ، اؐ، (اؐ، هكذا فتكون

كاأللف بها النطق يكون الكالم، صدر يف جاءت إذا الوصل، ألف أن املعلوم ومن
أو فتحة وضع عىل اصطلحنا ولذلك املضمومة. أو املكسورة أو املفتوحة املهموزة
فيها الهمزة أن عىل للداللة وذلك اُ)؛ اِ َ (ا هكذا فوقها أو تحتها بسيطة ضمة أو كرسة
فقط. الكالم أول يف وقوعها حالة يف مهموزة بها النطق ولبيان عارضية، هي إنما
يجب فحينئذ الوصل، مواقع يف جاءت أو ضمنه يف بعينها اللفظة هذه دخلت ما فإذا

املذكورة. األلف فوق الوصل عالمة وإعادة الضمة، أو الكرسة أو الفتحة حذف
الوصل، عالمة من خالية فيها األلف أبقينا التي هي التعريف أداة مالحظة:

بسببها. أو فيها االلتباس إمكان لعدم
هذه ويف قبلها. الذي الحرف فتحة إشباع عىل دالة األلف تكون ذلك، عدا وفيما

فوقه. (َ ) الفتح حركة لوضع حاجه ال الحالة
ترددا. استعجما، عليهما، منهما، منها، رضا، استعمال، قال، زال، ذلك: مثال
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الواو؛ وفوق وتحتها؛ القطع ألف فوق توضع (ء) الهمزه القطع: وألف الهمزة (٣)
قبلها الذي الحرف وكان الكلمة، آخر يف كانت إذا األيرس، طرفها عىل أو الياء وفوق

ساكنًا.
الرسم يف يوجب ال مما طرفها عىل أو الياء، فوق أو الواو، فوق الهمزة فوضع

والبيان. الرشح يقتيض إشكاًال
تفصيل: ففيها األلفات، همزة أما

ويف فوقها. الهمزة بوضع اكتفينا مفتوحة، بهمزة مهموزة األلف كانت إذا (١)
إلزالة الرضورة دعت إذا إال فوقها، الفتحة لوضع الغالب يف حاجة ال الحالة هذه

هكذا: كتابتها تكون ذلك وعىل االقتضاء. عند الشعر يف أو إبهام، أو التباس
أل. أل، أ، أ،

هكذا: األحوال، أغلب يف نرسمها فإننا مضمومة، الهمزة كانت فإذا
ـألُ. ألُ، ـأُ، أُ،

هكذا: الكرسة، دون تحتها، الهمزة بوضع اكتفينا مكسورة، كانت فإن
إل. إل، إ، إ،

هكذا: السكون، عالمة فوقها وضعنا ساكنة، كانت وإن
ـألْ. ألْ، ـأْ، أْ،

فإننا األخرى، الحروف من حرف أي أو األلف وراء الهمزة كانت إذا أما (٢)
موكول تحتها، أو فوقها الحركات ووضع (ء). بنفسه مستقل حرف بصفة نضعها

الشعر. يف وخصوًصا وإليضاح، البيان زيادة يراد حينما املقام، يقتضيه ملا
فوق املدة لوضع مطلًقا وجه فال املهموزة، غري األلف وراء الهمزة كانت وإن

مالئكة. أسماء، ذلك: مثال (آء) األلف
أي املرصية، الطريقة عىل (١٠٠ = (مائة لفظة كتابة عىل اصطلحنا تنبيه:
وهكذا). خمسمائة، (أربعمائة، مركبة أو مفردة كانت سواء امليم، بعد األلف بوضع

املألوف. العرف مصادرة لعدم وذلك
مثل مئوي، إليها: النسبة يف ونكتب رئة). (فئة، كلمتي برسم نشابهها وال

رئوي.

35



العربية اللغة يف وعالماته الرتقيم

الالم حرف ثانيًا:

الذين. التي، الذي، وهي: فقط، كلمات ثالث يف يحذف الحرف هذا

الواو حرف ثالثًا:

خطٍّا. ال ولفًظا لفًظا، ال خطٍّا الواو حرف فيها يزيد أسماء هنالك

يف: تكون الواو حرف زيادة (١)

أىل. ألو، = أويل أولو، •
أالئك. = أولئك •
عمر. = عمرو •

فقط.) والخفض الضم حالة يف تكون األخري اللفظ هذا يف (والزيادة
داوود. = داود اسم يف فقط يكون خطٍّا الواو حرف إهمال (٢)

دائًما. بواوين كتابتها فتكون وناووس، طاووس مثل: له، املماثلة الكلمات فأما
مطلًقا. إغفالها يصح ال الثانية الواو فإن يؤول» «جاؤوا، أمثال يف الحال وكذلك

الحركات وضع (2)

كثر والنقط، الشكل عن خالية الضبط.‘. من مجردة الكتابة كانت إذا أنه املعلوم من
اللبس وقوع يمكن حيث الشكل نضع فلذلك التحريف. عليها وغلب التصحيف.‘. فيها
فيهما يكون كلمة أو حرف كل عىل الحركات فتكون غالقة. أو لعالقة اإلبهام: وتطرق

آخر. معنى ذات لها مشابهة كلمة مع االختالط خوف عند أو النطق، يف صعوبة
مبارشة وتحتها (ّ ) الشدة عالمة فوقه وضعنا مكسوًرا، مشدًدا الحرف كان وإذا
تحته وما الحرف فوق ما مراعاة يف العني الضطراب منًعا وذلك (ِ ) الكرسة عالمة
لها، املتحتم املوضع عن الكرسة فيها تتزحزح قد املطابع أن عن فضًال واحد، آٍن يف
وضعها دائًما يجب الكرسة أن وبما تالفيه. يجب الذي االختالط بعض ذلك عن فيحدث
املدغم. الحرف عن نابت التي الشدة تحت مكانها يف الحالة هذه يف فهي األسفل من

للعيان. ظاهرة منه الفائدة ولكن التسامح، بعض ذلك يف إن نعم
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قالبًا تصنع أن منها طلبنا فقد اآلن، باملطبعة موجود غري الحرف هذا كان وملا
له. مخصوًصا

الضبط نعتمد الغالب يف فإننا فأكثر، واحدة حركة له حرف الكلمة يف كان فإن
القاموس. صاحب عليه ينص الذي األول

والتاريخية الجغرافية األعالم ضبط (3)

إليه تصل ما وحسب اإلمكان بقدر نضبطها فإننا والتاريخية، الجغرافية األعالم أما
واألمهات. املظان مراجعة بعد الطاقة،

املتن نفس يف ذلك عىل ننبه فإننا فأكثر، قوالن بها التلفظ طريقة يف كان فإن
وكتب األندليس، والبكري ياقوت، مثل الثقات، أثبته ما عىل معتمدين الحاشية، يف أو

املواضع. بعض يف َخلِّكان، ابن ومثل ونحوها؛ األنساب
بحروف االسم نضع قد بالحديثة، القديمة الجغرافية وربط التحقيق ولزيادة

الحاشية. يف إفرنجية

الشيوع الكثرية الكلمات يف االختزال (4)

ذلك: مثال وراءها. (.) نقطة وضع يجب فأكثر، واحدة كلمة من املختزلة الكلمات

آخره. إىل = إلخ. •
أنبأنا. = أنا. •
انتهى. = اه. •
حدثنا. = ثنا. •

هللا. رحمه = رحه. •
عنه. هللا ريض = رضه. •

أخربنا. = نا. •
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االستعمال الشائعة الدعائية الجمل (5)

جالله، جل مثل: وحديثًا، قديًما العرب كتابات يف الدعائية الجمل من أنواع تكثر
عنه، هللا ريض وجهه، هللا كرم السالم، عليه وسلم، عليه هللا صىل وتعاىل، سبحانه
أن دون ( ) قوسني بني الجمل هذه وضع عىل اصطلحنا التنوير زيادة فألجل وهكذا.

! االنفعال بعالمة نلحقها

حاشية

املعارف ناظر باشا حشمت أحمد املفضال السعادة صاحب عىل املرشوع هذا عرضت
خريًا. األدب عن هللا فجزاه النقص، من فيه ما تكميل إىل وأرشدني فهذبه العمومية،

واألدب. الفضل أهل برأي أستأنس أن هللا، حفظه رأى، وقد
ورفع اللغة خدمة يف املتفانني األنصار خاصة من كبري جمهور عىل عرضته لذلك
فلهم املفيدة، وإرشاداتهم النافعة، بمعلوماتهم أمدوني أن بعد عليه فوافقوا منارها،

األدبية. املعونة هذه عىل الخالص الشكر
الهجاء: حروف ترتيب عىل اآلن، بعضهم أذكر وإنني

(*) القاهرة. وأعيان أدباء من بك: تيمور أحمد العزة صاحب •
قلم ورئيس الفخيم العايل الجناب شاعر بك: شوقي أحمد السعادة صاحب •

السنية. املعية إفرنجي
النارصية. املعلمني بمدرسة األستاذ السكندري: عمر عيل أحمد الشيخ حرضة •

الزهور. مجلة صاحب أفندي: الدين تقي أمني حرضة •
الزهور. مجلة صاحب أفندي: الجميل أنطون حرضة •

املدارس ومفتش الكربى األقباط مدرسة ناظر بك: وهبي تادرس العزة صاحب •
القبطية.

الهالل. مجلة صاحب أفندي: زيدان جرجي حرضة •
الرشيف. باألزهر األستاذ وايل: حسني الشيخ حرضة •

األهلية. طنطا محكمة وكيل بك: ناصف حفني العزة صاحب •
بنظارة العربية اللغة أول مفتش هللا: فتح حمزة الشيخ الفضيلة صاحب •

العمومية. املعارف
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األهرام. جريدة تحرير رئيس أفندي: بركات داود حرضة •
النارصية. املعلمني بمدرسة األستاذ بك: محمد سلطان العزة صاحب •

القاهرة. بمحافظة األمريية األموال إدارة رئيس بك: باخوس سليم حرضة •
(*) النارصية. املعلمني مدرسة ناظر بك: أحمد الرحمن عبد العزة صاحب •

(*) املالية. بنظارة أفندي: فوزي عيل حرضة •
الوفائية. السجادة شيخ يوسف: عيل السيد السعادة صاحب •

(*) العمومية. املعارف بنظارة املفتش كروفوت: املسرت جناب •
الرشيف. باألزهر األستاذ املهدي: محمد الشيخ حرضة •

األوقاف. بديوان السكرتارية قسم رئيس بك: املويلحي محمد العزة صاحب •
االبتدائية القاهرة بمحكمة القايض بك: النجاري محمد العزة صاحب •

(*) املختلطة.
املنار. مجلة صاحب رضا: رشيد محمد السيد حرضة •

املقتطف. مجلة صاحب رصوف: يعقوب الدكتور جناب •
املارونية. الطائفة مطران دريان: يوسف املطران نيافة •

الخديوية. الكتب لدار األعىل املجلس أعضاء عىل تدل (*) العالمة هذه
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